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Správa železniční a dopravní cesty, státní organizace 

Správa železniční geodézie Olomouc 

Nerudova 1 

779 00 Olomouc 

V Brně 07.01.2019 

 

VĚC: Žádost o poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 

 

Vážení,  

společnost OHL ŽS, a.s. tímto ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, 

v platném znění (dále jen „zákon“) žádá o poskytnutí informace ve věci níže uvedených veřejných 

zakázek, a to v rozsahu:  

a) zpřístupnění údajů o dodavatelích, kteří podali nabídky a o nabídkových cenách, které byly 

nabídnuty Vaší společnosti, event. o zpřístupnění záznamu/protokolu o otevírání nabídek, či 

jiného záznamu obsahujícího shora uvedené údaje; 

b) zpřístupnění zprávy o hodnocení nabídek; 

c) zpřístupnění výsledků posouzení podmínek účasti. 

 

Jedná se o tyto zadávací řízení na veřejné zakázky: 

1. " Zaměření 3Dosy staničních kolejí na TÚ1901_TÚ1902 a TÚ1362" 

2. " Mapování, TU 2191, žst. Moravský Beroun (včetně) – žst. Krnov (mimo) v km 35,848 – 86,719" 

3. " Zaměření a výpočet 3D osy koleje TÚ 2132, Ostrava hl.n. – Ostrava Kunčice – v km 0,470 – 8,864" 

4. " Zaměření ZZ  a kontrolní měření PPK č. 1 a č. 2, TÚ 2501; SO15-17-01, Návsí – Bystřice v km 

299,885 – 304,394; SO23-17-01, Třinec – Český Těšín v km 312,568 – 317,500" 

5. " Výroba a instalace štítků k ZZ pro jednotlivé koleje č. 1 a č. 2; TÚ 1891 v km 212,490 – 246,000; 

TÚ 2501 v km 289,473 – 298,479; TÚ 2521 v km 19,762 – 28,369" 

 

Informaci, prosím, zašlete v elektronické podobě na e-mailovou adresu: hbodejcek@ohlzs.cz. 

Případně prostřednictvím datové schránky OHL ŽS < xbicgdt > odpovědná osoba Ing. Hubert Bodejček 

 

Pro vyloučení všech pochybností konstatujeme, že Vaše organizace je povinnou osobou ve smyslu 

zákona a požadované informace se vztahují k Vaší působnosti, neboť výběr nejvhodnější nabídky je 

zcela v rozsahu Vaší činnosti, přičemž uvádíme, že zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek 

(dále jen „ZZVZ“) nepředstavuje komplexní úpravu poskytování informací, která by vylučovala aplikaci 

zákona dle § 2 odst. 3 zákona.  

Dále konstatujeme, že naše žádost není žádostí o informaci, která by vznikla bez použití veřejných 

prostředků, která byla předána osobou, které takovou povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že 

s poskytnutím informace souhlasí dle § 11 odst 2 písm a) zákona. K výkladu poskytování informací ve 

vztahu k ZZVZ odkazujeme např. na rozsudek NSS č.j. 10 As 59/2014 a NSS č.j. 1 As 28/2010.  
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Závěrem si dovolujeme upozornit, že obchodním tajemstvím jsou pouze skutečnosti objektivně 

splňující příslušnou legální definici a rovněž si dovolujeme odkázat na § 12 zákona, kdy v případě, že 

budou shledány důvody pro odepření části požadovaných informací, je povinný povinen poskytnout 

žadateli zbývající část informací, ve vztahu k nimž není dán žádný důvod pro jejich odepření. 

 

Děkujeme za odpověď, s pozdravem,  

 

      Za OHL ŽS, a.s. 

      Ing. Hubert Bodejček, manažer výrobní 

 

      ……………………………………………. 

       


